
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Kláštor pod Znievom č.                 
o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) § 6 a § 11 ods. 4 
písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov 

sa uznieslo na vydaní tohto 
všeobecne záväzného nariadenia Obce Kláštor pod Znievom 

 

§ 1   Úvodné ustanovenie 

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú 
ustanovené v § 77 až 83 zákona č 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 

§ 2   Základné ustanovenie 
Obec Kláštor pod Znievom týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1. 2023 miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

§ 3   Predmet úpravy VZN 
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona 
č. 582/2004 Z. z.. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu 
b) pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku  
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku. 

 
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 

 
§ 4   Poplatník 

1. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je: 
a. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce 

oprávnená užívať alebo užíva byt, 
b. fyzická osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nebytový priestor, 

pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, 
ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom 
území obce okrem lesného pozemku a pozemok u ktorý je evidovaný v katastri 
nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosti“), 

c. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosti nachádzajúce sa na 
území obce na iný účel ako na podnikanie, 

d. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce na účel podnikania 

2. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, 
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci trvalý 
pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať’ alebo užíva nehnuteľnosť' podľa odseku 
1 písm. b) na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo 
prechodného pobytu. Ak     má  osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt 
a súčasne je podľa odseku 1 písm. d) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom 
podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tom to mieste nemá zriadení 



prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.  

 

 

§ 5   Sadzby poplatku 
1. Sadzba poplatku je 0,0958904109589041 € za osobu a kalendárny deň. 
2. Sadzba pre právnickú osobu (okrem právnickej soby, ktorá poskytuje sociálne služby pobytovou 

formou  alebo ubytovanie na lôžkach) podľa §4 ods. 1 písm. c) d) vo výške 0,0958904109589041 
€ na zamestnanca a kalendárny deň. 

3. Sadzba pre právnickú osobu, ktorá poskytuje sociálne služby pobytovou formou  alebo ubytovanie 
na lôžkach, podľa §4 ods. 1 písm. c) d) vo výške 0,0958904109589041 € na registrované lôžko 
a kalendárny deň. 

4. Ak poplatník podľa §4 ods. 1 písm. c) d) požiada o množstvový zber a poplatník podľa §4 ods. 1 
písm. b) poplatok za zber a odvoz jedného litra zmesového komunálneho odpadu je 0,0362 €. 
5. Sadzba poplatku je pre fyzické osoby podľa §4 ods. 1 písm. a) za drobný stavebný odpad bez 
obsahu škodlivín 0,05 €/kilogram drobného stavebného odpadu nad 300 kg vyvezeného odpad u 
na občana s trvalým pobytom v Kláštore pod Znievom za polrok. 
6.      Na smetné nádoby sa dávajú nasledovné plomby: 
         120 l nádoba – plomba žltej farby 
          240 l nádoba – plomba modrej farby 
         1100 l nádoba – plomba červenej farby 
7.      Pre zakúpenie väčšieho množstva plomb ako je stanovené pre domácnosti nad určený počet 
sú ceny nasledovne: 

Plomba žltej farby – 70,00 € 
Plomba modrej farby – 140,00 € 
Plomba červenej farby – 630,00 € 

8.    Jednočlenná až dvojčlenná domácnosť má nárok na 120 l nádobu, trojčlenná až štvorčlenná 
domácnosť má nárok na dve nádoby s objemom 120 l alebo jednu nádobu s objemom 240 l 
a domácnosť v ktorej je 5 až 6 členov môže mať tri 120 l nádoby alebo jednu 240 l  a jednu nádobu 
s objemom 120 l a pod. 
9.      Od 1.1.2023 do 31.03.2023 bude prechodné obdobie. Od 01.04.2023 budú vyvážané len 
označené smetné nádoby plombami, ktoré budú poplatníkovi vydané až po uhradení poplatku za 
komunálne odpady.  
 
 

§ 6   Určenie poplatku 
1. Poplatok pre fyzickú osobu podľa §4 ods. 1 písm. a) je určený ako súčin sadzby poplatku podľa § 
5 ods. 1 a počtu kalendárnych dni v zdaňovacom období počas ktorých má alebo bude mat' v obci 
trvalý pobyt alebo  prechodný  pobyt  alebo  počas  ktorých  nehnuteľnosť  užíva  alebo  je 
oprávnený ju užívať. 
2. Poplatok pre fyzickú osobu podľa §4 ods. 1 písm. b) je určený ako súčin sadzby poplatku podľa 
§ 5 ods. 3, počtu odvozov v určenom období a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva 
v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 
3. Poplatok pre právnickú osobu (okrem právnickej soby, ktorá poskytuje sociálne služby pobytovou 
formou  alebo ubytovanie na lôžkach) podľa §4 ods. 1 písm. c) d) je určený ako súčin sadzby 
poplatku podľa § 5 ods. 2 a priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie 
obdobie neznížený  o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. 
4. Poplatok pre právnickú osobu, ktorá poskytuje sociálne služby pobytovou formou  alebo ubytovanie 
na lôžkach, podľa §4 ods. 1 písm. c) d) je určený ako súčin sadzby poplatku podľa § 5 ods. 3 a počtu 
registrovaných lôžok zariadenia. 
5. Ak má právnická osoba podľa §4 ods. 1 písm. c) d) zavedený množstvový zber zmesového 
komunálneho odpadu, poplatok je určený ako súčin sadzby poplatku podľa § 5 ods. 3, počtu 



odvozov v určenom období a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade   so 
zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 
 

§ 7   Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku 
1.  Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 
Vyrubený poplatok je splatný do 15 dni odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
2.  Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v  lehotách 
určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 
 

§ 8   Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere 
1. Poplatníci podľa §4 ods. 1 písm. b) c) d) , u ktorých je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho 
odpadu platia poplatok na základe faktúry. 
2. Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré dostane platieb v písomnej 

forme od správcu poplatku 
a) bezhotovostným prevodom alebo 
b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo 
c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Kláštore pod Znievom 
3. Fyzická osoba podľa §4 ods. 1 písm. a) odovzdá drobný stavebný odpad na Zbernom dvore 
spoločnosti ... Zberná spoločnosť na základe odváženého drobného stavebného odpadu vydá 
poplatníkovi vážny lístok. Na základe vážneho lístku, kde bude uvedené množstvo drobného stavebného 
odpadu, poplatník zaplatí poplatok v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Kláštore pod Znievom, o čom 
následne obec vydá poplatníkovi príjmový pokladničný doklad. 
 
 

§ 9   Zníženie a vrátenie poplatku 
1. Obec zníži poplatok o 50 % za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dni v 
zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce, a to poplatníkovi, ktorý: 
a) navštevuje školu mimo obce, s výnimkou študentov denne dochádzajúcich. Nárok na zníženie 
poplatku je potrebné každoročne preukázať’ hodnoverným dokladom, a to najmä potvrdením o platbe za 
ubytovanie, 
b) sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania alebo prechodného pobytu v 
inej obci. Nárok na odpustenie poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným dokladom, a to 
najmä dokladom o úhrade poplatku za komunálne odpady v inej obci, dokladom o  prechodnom pobyte 
súčasne s dokladom o úhrade poplatku v inej obci, nájomnou zmluvou, potvrdením od zamestnávateľa alebo 
pracovnou zmluvou, potvrdením o vyšetrovacej väzbe alebo výkone trestu odňatia slobody, potvrdením o 
umiestnení v zariadení sociálnych služieb, potvrdením o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo 
detskom domove, potvrdením o dlhodobej hospitalizácii v liečebniach, 

c) sa zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Nárok na odpustenie poplatku je potrebné 
každoročne preukázať‘ hodnoverným dokladom, a to najmä potvrdením o návšteve školy, pracovným 
povolením, povolením K pobytu alebo vízami, potvrdením o zamestnaní, potvrdením od agentúry, ktorá 
sprostredkovala prácu v zahraničí a dokladom príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí, sobášnym 
listom úradne zadokumentovaným na príslušnej slovenskej agentúre v zahraničí alebo úradne 
potvrdením na osobitnej matrike pri MV SR, dokladom o narodení dieťaťa v zahraničí, potvrdením o 
platbe obecnej dane v zahraničí, tlačivom o úhrade dane z príjmu v zahraničí, potvrdením o poberaní 
materského príspevku v zahraničí, potvrdením z pracovného úradu v zahraničí o evidencii v zozname 
nezamestnaných. 
 
2. Obec vráti pomernú časť poplatku poplatníkovi, ktorému v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla 
povinnosť platiť poplatok, a to do 30 dní odo dňa preukázania skutočnosti, ktorá má za následok zánik 
poplatkovej povinnosti z dôvodu zániku trvalého pobytu, zániku prechodného pobytu a zániku oprávnenia 
užívať nehnuteľnosť. Nárok na vrátenie poplatku je potrebné preukázať hodnoverným dokladom, a to najmä 
dokladom o prihlásení sa na trvalý pobyt v inej obci, dokladom o zrušení prechodného pobytu v obci 



Kláštor pod Znievom alebo listom vlastníctva dokladujúcim zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť. 
 
 

§ 10   Postup obce proti tvrdosti zákona 
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 
vyrubený  poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 
 

§ 11  Zrušovacie ustanovenie 
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kláštor pod Znievom č. 3/2015 
a zároveň zrušuje Dodatok č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015. 
 
 
 

§ 12   Záverečné ustanovenie 

Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom 
zasadnutí dňa ................ uznesením č. . . . . . . . . . . . .  a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023. 
 
 
 

Ing. Vladimír Čambor, v. r. 
starosta obce 

 
 
 
 
 
 

 


